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Οινόφυτα, 04/05/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) με το Δήμο Τανάγρας 

 

Συνάντηση εργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) με τον Δήμαρχο 

Τανάγρας, κ. Βασίλειο Περγάλια, μετά από σχετικό αίτημα του ΣΒΣΕ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

03/05/22 και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο στο Σχηματάρι.  

 

Ο ΣΒΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 

κ.κ. Πάνο Λώλο και Ανδρέα Λουκάτο και τον Διοικητικό Προϊστάμενο του ΣΒΣΕ, κ. Φώτη Τσολάκο. 

Από την πλευρά του Δήμου, στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν, πέραν του Δημάρχου κ. 

Βασίλειου Περγάλια, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου, κ. Γεώργιος Κόκκαλης 

και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, κ. Δημήτριος Γκίκας. Στη συνάντηση 

συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων μελών του ΣΒΣΕ και συγκεκριμένα ο Γενικός 

Διευθυντής της εταιρείας PURATOS HELLAS Α.Ε.Β.Ε., κ. Αντώνιος Σαλεβουράκης και ο Διευθυντής 

εργοστασίου της ίδιας εταιρείας, κ. Μιχάλης Σαριδάκης, καθώς επίσης  και ο Διευθυντής 

εργοστασίου της εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης. 

 

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ 

έθεσε τρία ζητήματα που έχουν τεθεί από επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου και απασχολούν 

ευρύτερα την επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται στον Δήμο Τανάγρας, ειδικότερα 

την ποιότητα του οδικού δικτύου, την καθαριότητα και το ύψος των δημοτικών τελών ιδίως για τις 

μη στεγασμένες επιφάνειες. 

 

Αναφορικά με το θέμα της οδοποιίας, από την πλευρά του Δήμου, ο Διευθυντής Τεχνικών 

Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Γκίκας ενημέρωσε για τον προγραμματισμό που υπάρχει για έργα 

αναβάθμισης οδικού δικτύου και αποκατάστασης και συντήρησης οδοστρώματος, επισημαίνοντας 

ότι εκκρεμεί για τον τελικό σχεδιασμό και τη δημοπράτηση των έργων η οριστικοποίηση 

συνεννόησης με την ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων ενόψει των σχετικών μελλοντικών έργων υποδομής του 

Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. 

 

Για το ζήτημα της καθαριότητας ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την πρόθεση του Δήμου για εκστρατεία 

καθαριότητας σε τμήμα του Ασωπού, ως δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, και από 

πλευράς ΣΒΣΕ δηλώθηκε ότι θα υπάρχει συνεργασία και υποστήριξη στην προσπάθεια αυτή. 

 

Τέλος, για το ζήτημα των δημοτικών τελών των μη στεγασμένων επιφανειών, ο Δήμαρχος 

ενημέρωσε ότι έχει συσταθεί και θα λειτουργήσει, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας, Επιτροπή προς την οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις για να εκθέτουν τις θέσεις και τις αντιρρήσεις τους. 

Σχετικά, ο ΣΒΣΕ δήλωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με 

τη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργικότητας ή μη των μη στεγασμένων χώρων στις 

βιομηχανικές και συναφείς επιχειρήσεις. 
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Για  περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Λαζαρίμου, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΣΒΣΕ  
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